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كلمة معالي المدير 
احلمد هلل رب العاملني؛ وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني .
اأما بعد؛ في�سرين ابتداًء  اأن اأرحب باأبنائي الطالب والطالبات امل�ستجدين، واأن اأهنئهم 
على قبولهم باجلامعة متمنياً لهم التوفيق وال�سداد يف حتقيق ما ي�سبون اإليه، وما 
ت�سبو اإليه قيادتنا احلكيمة من العلم واملعرفة؛ ليكونوا عنا�سر فاعلة يف م�سرية 

البناء والتقدم  والرفعة لهذا الوطن الكرمي .
فاإنه  ورعاية  توجيهاً  الطالب  على  اجلامعي  التعليم  �سيا�سة  تركز  وحيث 
ي�سعدين اأن اأقدم لهذا الدليل الذي مت اإعداده؛ ليحوي كل ما يهم الطالب 
الأكادميية  والإجراءات  وال�سيا�سات  الأنظمة  حول  معرفته  اإىل  ويحتاج 
تهم  التي  والن�سائح  التوجيهات  من  العديد  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة، 
اأبنائي  جميع  من  اآمال  الدرا�سية.  م�سريته  خالل  اجلامعي  الطالب 
فرتات  خالل  به  لال�سرت�ساد  بعناية؛  قراءته  والطالبات  الطالب 
اأدلة  الدرا�سية وال�ستفادة من كل ما ت�سدره اجلامعة من  م�سريتهم 

ون�سرات تعريفية مبختلف عماداتها وكلياتها.
ول ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأ�سكر عمادة �سوؤون القبول والت�سجيل التي 
بال�سكر  واأخ�ص  ال�ساملة،  مبعلوماته  الدليل  هذا  اإعداد  على  قامت 
الفريق الذي اأ�سرف على اإجناز هذا العمل ؛ �سائاًل  اهلل -عز وجل - 

للجميع التوفيق والنجاح.

الدكتورعبد الرحمن بن محمد العاصمي
مدير جامعة سلمان بن عبدالعزيز 



كلمة العميد 
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد: 

اجتهت جامعة �سلمان بن عبد العزيز نحو الريادة على امل�ستويني املحلي والإقليمي، كما 
اجتهت نحو التميز يف بناء انظمتها وبراجمها املتنوعة، ولتحقيق ذلك مت تاأ�سي�ص عمادة 

وحتقيق  التطوير  و�سائل  اأهم  اإحدى  لتكون  1429هـ  عام  والت�سجيل  القبول  �سوؤون 
الريادة .

رحلة  معها  تبداأ  التي  الأوىل  البوابة  هي  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  اإن 
بخدماتها  الرقي  على  العمادة  حر�ست  لذا  الأكادميية،  حياته  يف  الطالب 

اأف�سل  وتقدمي  فيها،  الأداء  مب�ستوى  الرتقاء  اىل  دوما  وال�سعي  وتنوعها 
اأي  الت�سجيل واملراجعة من  اإمكانية  ال�سبل واخلدمات لطلبتها مع توفري 
مكان يتواجدون فيه. وهو ما ميثل نقلة نوعية يف جامعة �سلمان ت�سعها يف 

م�ساف اجلامعات املتقدمة.
اأن  الأعزاء  بطلبتها  تهيب  والت�سجيل  القبول  �سوؤون  عمادة  فاإن  وعليه 
التحاقهم باجلامعة؛ حتى  املعتمد عند  الأكادميي  النظام  يطلعوا على 
يكونوا على ب�سرية ودراية بكل حقوقهم وواجباتهم كما تدعوهم لزيارة  
عملية  تهم  التي  املعلومات  من  الكثري  على  املحتوية  العمادة  �سفحة 
والإعالنات  الكليات  جلميع  الدرا�سية  واخلطط  والربامج  الت�سجيل 
اأن  بهم  تهيب  كما  املهمة.  وال�ستمارات  والنماذج  العاجلة  والتعاميم 
يكونوا على قدر امل�سئولية، واأن يلتزموا بالأنظمة واللوائح التي تكفل 

لهم حياة جامعية زاهرة.
على  اأقدامكم  ويثبت  خطاكم  ي�سدد  اأن  اهلل  ندعو  فاإننا  واأخرياً 
العلم والتقدم مبا ينفع وطننا احلبيب، وي�سنع م�ستقبل  طريق 

اأجيالنا القادمة.

الدكتورعبدالعزيز بن محمد الصقر
عميد شؤون القبول والتسجيل
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خمرجات  جودة  عليها  تنبني  التي  الركائز  اأهم  من  الأكادميي  الإر�شاد  يعد 
العملية التعليمية يف املرحلة اجلامعية، وذلك اأنها تعنى ببناء الطالب اأكادمييًا 
ونف�شيًا واجتماعيًا طيلة انتمائه اإىل اجلامعة، وتتمثل هذه الرعاية يف م�شاعدة 
ميوله  يخدم  ما  وفق  باجلامعة  اللتحاق  من  هدفه  �شياغة  على  الطالب 
وطموحاته وي�شهم يف بناء جمتمعه، وتتمثل هذه الرعاية كذلك يف حتقيق هذا 
الهدف باأي�شر الطرق واأكفئها وذلك من خالل م�شاعدته على التكيف مع النظام 

الأكادميي، واإزالة الأ�شباب التي توؤودي اإىل تعرثه وتوؤخر و�شوله اإىل هدفه.

التعليمية  املوؤ�ش�شة  الإر�شادية:  العملية  الأكادميي من حموري  الإر�شاد  ويتكون 
والطالب، ويعزز هذا الدور املر�شد الأكادميي املخت�ص الذي يعمل من خالل وحدة 
الإر�شاد الأكادميي طيلة ال�شنة الأكادميية. وتتكامل عملية الإر�شاد الأكادميي 
بوعي وتفهم جميع اأطراف العملية الإر�شادية بهدف توجيه الطالب اإيل اأن�شب 
الطرق لختيار اأف�شل ال�شبل الرامية لتحقيق النجاح املن�شود والتكيف مع البيئة 
اجلامعية. وتب�شريه بكيفية الإفادة منها اإىل جانب العمل على تطوير مهاراته 
الأكادميية ويتم ذلك عن طريق تزويد الطالب بلوائح وقوانني اجلامعة، وذلك 
والربامج  الفردي،  الأكادميي  كالإر�شاد  متنوعة  اإر�شادية  خدمات  خالل  من 

الإر�شادية اجلماعية وال�شت�شارات املختلفة.

مفهوم اإلرشاد األكاديمي

الرؤية
ت�شقل  رائدة  اإر�شادية  خدمات 
جمتمع  وتبني  الطالب،  �شخ�شية 

املعرفة.

الرسالة 
املهارات  واكت�شاف  التعلم  قيم  تعزيز 
التي يتمتع بها الطالب اأو الطالبة من 
لقدرات  الأمثل  التوظيف  خالل 
اإىل  املو�شول  والإبداع  التفكري 
للتعليم  ال�شامية  الغايات 

اجلامعي.

7المرشد األكاديمي للطالب الجامعي عمادة القبول والتسجيل 7المرشد األكاديمي للطالب الجامعي6 عمادة القبول والتسجيل 6



يهدف برنامج الإر�شاد الأكادميي اإىل 
جت�شيد جانب رئي�ص من روؤية اجلامعة 
الطالب  باإعانة  وذلك  ور�شالتها 
الأكادميية،  م�شكالتهم  فهم  على 
واحلر�ص على عالجها عالجًا نافعًا، 
ويثمر عن تقدمي خمرجات فاعلة من 
بالعلم  مزودين  وبناته،  الوطن  اأبناء 
والإميان واملهارات للم�شاركة يف بناء 
اأبرز  حتديد  وميكن  املعريف،  املجتمع 

اأهداف الربنامج يف الآتي:

وتفاعل  تعاون  عالقة  تاأ�شي�ص   .1
وانتماء بني الطالب والكلية واملجتمع.

لتحقيق  املنا�شبة  الظروف  تهيئة   .2
النمو املعريف املطرد لطالب وطالبات 

اجلامعة.

اإيجابية  اجتماعية  عالقات  بناء   .3
هيئة  واأع�شاء  زمالئه  مع  للطالب 

التدري�ص ومن�شوبي اجلامعة.

يف  الناجحة  ال�شتجابات  بناء   .4
التي  الأكادميية  امل�شكالت  مواجهة 

على  املختلفة  املواقف  يف  تعرت�شه 
امتداد فرتة الدرا�شة يف اجلامعة.

اجلامعية  احلياة  ثقافة  ن�شر   .5
وكيفية  امل�شتجدين  الطالب  لدى 
بالفائدة  عليهم  يعود  مبا  ا�شتثمارها 

العظمى.

6. تعريف الطالب باملتغريات التي قد 
يواجهونها خالل م�شريتهم اجلامعية 

وكيفية التعامل معها.

7. اإر�شاد الطالب اإىل الأ�شلوب الأمثل 
وتنظيم  الدرا�شية  اخلطط  لإعداد 
واإك�شابه  لذلك،  الزمني  اجلدول 
العلمي  التح�شيل  من  ترفع  مهارات 

والبناء ال�شخ�شي له.

8. توعيه الطالب بحاجات �شوق العمل 
اأثرها يف �شياغة اأهدافه امل�شتقبلية.

على  املتفوقني  الطالب  ت�شجيع   .9
وتوجيههم  التح�شيل،  من  املزيد 
واإمكاناتهم  قدراتهم  ا�شتثمار  نحو 

يف املجالت التي تتنا�شب مع ميولهم 
واهتماماتهم العلمية.

10. متابعة الطالب املتعرثين درا�شيًا 
املهارات  اكت�شاب  على  وم�شاعدتهم 

الالزمة لزيادة حت�شيلهم العلمي.

ي  و ذ ب  لطال ا ة  عد م�شا  .11
ل  خال  ، �شة خلا ا ت  جا حتيا ل ا
اأعلى  حياتهم اجلامعية، على حتقيق 
والجتماعي  النف�شي  التكيف  درجات 

والتح�شيل الأكادميي.

من  الوافدين  الطالب  م�شاعدة   .12
الأن�شطة  من  جمموعة  تقدمي  خالل 
النتماء  فكرة  وتعميق  لهم،  املالئمة 
للمجتمع، واإبراز دور اململكة يف خدمة 

ق�شايا امل�شلمني.

الأكادميية  باللوائح  الوعي  ن�شر   .13
مبقت�شاها  والعمل  الطالب  و�شط 

خالل م�شرية الطالب اجلامعية.

األهداف
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يف  الأ�شا�شي  املحور  هو  الطالب  يعد 
وبتفاعله  الأكادميي  الإر�شاد  عملية 
عجلة  تندفع  الإر�شاد  عملية  مع 
الإجناز نحو حتقيق اأهدافه وبت�شارع 
كبري، حيث تقع على الطالب م�شئولية 
لتحقيق  وطموحاته  اأهدافه  تقرير 
جانب  اإىل  م�شرق،  وظيفي  م�شتقبل 
الدرا�شي  تقدمه  متابعة  م�شئولية 
من  والتوجيه  ال�شت�شارات  وطلب 
خططه  لتنفيذ  الأكادميي  املر�شد 

الدرا�شية.

مقابالت  من  الأكرب  العائد  ولتحقيق 
على  يجب  الأكادميي،  الإر�شاد 
الطالب ال�شتعداد قبل مقابلة املر�شد 
ذلك  بعد  وينفذ  وبعدها،  الأكادميي 
تف�شيل  وميكن  املقابلة،  تقت�شيه  ما 

دور الطالب يف النقاط التالية:

الأكادميي  املر�شد  على  التعرف   .1
وتوثيق ال�شلة معه.

2. بناء وحتديد الأهداف الجتماعية 
والأكادميية والوظيفية.

3. تويل امل�شئولية الكاملة فيما يتعلق 
الوظيفية  والغايات  الأهداف  بتحديد 

واخلطط الدرا�شية.

4. ح�شور جل�شات الإر�شاد الأكادميي 
لها  امل�شبق  والتح�شري  بانتظام 

بالأوراق والنماذج الالزمة.

اأنظمة  من  ي�شتجد  ما  كل  متابعة   .5
وقوانني خا�شة بالطالب يف اجلامعة.

الق�شم  الكاملة مبتطلبات  الدراية   .6
من  للتخرج  واجلامعة  والكلية 

التخ�ش�ص الذي اختاره الطالب.

الأكادميي  املر�شد  اإىل  التوجه   .7
لطلب امل�شاعدة يف جميع الحتياجات 

الأكادميية اأو الت�شاوؤلت الطارئة.

اخلطط  من  بن�شخ  الحتفاظ   .8
والتو�شيات  والتقييم  الدرا�شية 
املر�شد  قبل  من  الأكادميية 

الأكادميي.

بكافة  الأكادميي  املر�شد  موافاة   .9
الوثائق املتعلقة بالربامج التي �شارك 
اخلطة  نطاق  خارج  الطالب  فيها 

الدرا�شية.

التعليمية  امل�شادر  على  التعرف   .10
الفعالة يف احلرم اجلامعي.

11. الدراية التامة بالتقومي الأكادميي 
الإر�شاد  مواعيد  من  به  يتعلق  وما 
واحلذف  والت�شجيل  الأكادميي 
والعطالت  والختبارات  والإ�شافة 

الر�شمية.

النماذج  كافة  على  احل�شول   .12
الالزمة لالإر�شاد الأكادميي من كتب 

�شوؤون الطالب.

الت�شجيل  يكون  باأن  اللتزام   .13
املر�شد  تو�شيات  اأ�شا�ص  على  دومًا 

الأكادميي.

دور الطالب في عملية اإلرشاد األكاديمي
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مطالبون  امل�شتجدين  الطالب  جميع 
بداية  مع  الأكادميي  املر�شد  مبقابلة 
هذا  من  والهدف  درا�شي،  ف�شل  كل 
عن  الطالب  تثقيف  هو  الأول  اللقاء 
ومتطلبات  اإليه  املنتمي  التخ�ش�ص 
فيه  الدرجة  على  احل�شول  خطة 
مع  التوا�شل  توثيق  اإىل  بالإ�شافة 
اللقاء  هذا  ويعد  الأكادميي،  املر�شد 
مبثابة  الأكادميي  املر�شد  مع  املبكر 
امل�شاعد لتخاذ القرارات الأكادميية 

املهمة للطالب.

بعد لقاء الطالب الأويل والتعرف على 
املر�شد الأكادميي يتوجب على الطالب 
فرتة  قبل  الأكادميي  باملر�شد  اللقاء 
الت�شجيل واحلذف والإ�شافة، ومع اأن 
اللقاءات مع املر�شد الأكادميي تتاأكد 
مع بداية فرتة الت�شجيل فاإنه يجب اأن 
بل على  لتقت�شر على ذلك فح�شب، 
الأكادميي  للمر�شد  الرجوع  الطالب 

يف احلالت التالية:

اخلا�شة  الأكادميي  التطور  مناق�شة   •
به.

اأثناء  اأكادميية  �شعوبات  وجود   •
م�شريته الدرا�شية.

العقبات  مناق�شة  الطالب يف  • رغبة 
توؤثر  قد  التي  الجتماعية  وامل�شاكل 

على درا�شته.

بخ�شو�ص  توجيه  اإىل  احلاجة   •
التغيريات على اجلدول  بع�ص  اإجراء 

الدرا�شي له.

اأو  تخ�ش�شه  تغيري  يف  الرغبة   •
النتقال اإىل جامعة اأخرى.

الوظيفية  الوجهة  تغيري  • الرغبة يف 
�شوق  متغريات  ح�شب  امل�شتقبلية 

العمل.

• مناق�شة اأي مو�شوعات طارئة حول 
م�شريته  يف  بدائل  من  ي�شتجد  ما 

الدرا�شية اأو م�شتقبله الوظيفي.

املر�شد  مقابلة  الطالب  ي�شتطيع 
موعد  حتديد  خالل  من  الأكادميي 
منا�شب يف مكتب املر�شد اأو يف اأورقة 
الكلية يف حال ال�شتف�شارات العاجلة، 
خدمات  توفر  ا�شتثمار  ميكن  كما 
ملناق�شة  الإلكرتونية  الت�شالت 
املر�شد الأكادميي يف الأمور الطارئة.

الطالب  بني  والتنوع  التفاعل  هذا  اإن 
واملر�شد يعد يف غاية الأهمية لتبادل 
م�شرية  يف  واملوؤثرة  املهمة  املعلومات 
الطالب الدرا�شية، ومن �شاأنه حتطيم 
واملر�شد،  الطالب  بني  احلواجز 
لتحقيق  بينهما  العالقة  وتوطيد 

الأهداف املرجوة.

جلسات اإلرشاد األكاديمي
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القبول التخصص القسم الكلية

طالب
الكليات ال�شحية

عام ال�شنة التح�شريية باخلرج
الكليات الهند�شية والعلمية

طالب طب وجراحة طب وجراحة الطب الب�شري باخلرج

طالب طب ا�شنان عام طب ا�شنان عام طب الأ�شنان باخلرج

طالب العلوم ال�شيدلية العلوم ال�شيدلية
طالب ، طالباتال�شيدلة باخلرج �شيدلة عام �شيدلة عام

طالب ، طالبات الت�شوير املقطعي

الربنامج املوحد العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

الأ�شعة والت�شوير الطبي
طالب ، طالبات علوم املختربات الطبية
طالب ، طالبات العالج الطبيعي 

طالب ، طالبات تقنية الأجهزة الطبية عام
تقنية الأجهزة الطبية احليوية

طالب ، طالبات التمري�ص علوم التمري�ص

طالب هند�شة كهربائية هند�شة كهربائية
طالبالهند�شة باخلرج هند�شة ميكانيكية هند�شة ميكانيكية

طالب هند�شة مدنية هند�شة مدنية

الكليات والتخصصات الدراسية
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القبول التخصص القسم الكلية
طالب ، طالبات نظم املعلومات املالية

نظم املعلومات

هند�شة وعلوم احلا�شب باخلرج

طالب نظم معلومات العمال
طالب ، طالبات نظم املعلومات

طالب هند�شة احلا�شب
هند�شة احلا�شب

انظمه �شبكات
طالب علوم احلا�شب علوم احلا�شب

طالب ، طالبات ريا�شيات ريا�شيات

العلوم والدرا�شات الإن�شانية باخلرج

طالب ، طالبات فيزياء فيزياء
طالب ، طالبات كيمياء كيمياء
طالب ، طالبات لغة اإجنليزية لغة اإجنليزية
طالب ، طالبات اأحياء اأحياء

طالب قانون قانون

طالب
املالية

املالية

اإدارة الأعمال باخلرج

مالية ال�شركات
طالب املوارد الب�شرية املوارد الب�شرية

طالب ، طالبات اإدارة عامة اإدارة عامة
طالب ، طالبات نظم املعلومات الإدارية نظم املعلومات الإدارية

طالب الت�شويق الت�شويق
طالب املحا�شبة املحا�شبة
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القبول التخصص القسم الكلية

طالب ، طالبات م�شار �شعوبات التعليم
الرتبية اخلا�شة

الرتبية باخلرج
م�شار الرتبية الفكرية

طالبات ريا�ص الأطفال ريا�ص الأطفال
طالبات اللغة العربية اللغة العربية
طالبات الدرا�شات الإ�شالمية الدرا�شات الإ�شالمية

طالبات قراآن ودرا�شات اإ�شالمية القران الكرمي والدرا�شات 
ال�شالمية

الرتبية بالدمل
طالبات اللغة العربية اللغة العربية
طالبات الريا�شيات الريا�شيات
طالبات القت�شاد املنزيل القت�شاد املنزيل
طالبات كيمياء كيمياء

طالب
نظم املعلومات الإدارية

اإدارة العمال اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم
املحا�شبة

طالبات القران الكرمي والدرا�شات 
ال�شالمية

القران الكرمي والدرا�شات 
ال�شالمية

العلوم والدرا�شات الإن�شانية حوطة 
بني متيم

طالبات اللغة العربية اللغة العربية
طالبات الكيمياء الكيمياء

طالب ، طالبات اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية
طالبات نظم املعلومات نظم املعلومات
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القبول التخصص القسم الكلية
طالب ، طالبات ريا�شيات ريا�شيات

العلوم والدرا�شات الإن�شانية بالأفالج

طالب ، طالبات لغة اإجنليزية لغة اإجنليزية

طالب
اإدارة الأعمال

اإدارة اأعمال
ادارة مالية

طالب ، طالبات احلا�شب الآيل احلا�شب الآيل
طالبات درا�شات اإ�شالمية درا�شات اإ�شالمية
طالبات اللغة العربية اللغة العربية

طالب ، طالبات علوم احلا�شب الآيل علوم احلا�شب الآيل

العلوم والدرا�شات الإن�شانية بال�شليل

طالب اإدارة اعمال اإدارة اعمال
طالب ، طالبات اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

طالبات درا�شات اإ�شالمية درا�شات اإ�شالمية
طالب اللغة العربية اللغة العربية
طالب ريا�شيات ريا�شيات

طالب هند�شة هند�شة الهند�شة بوادي الدوا�شر
طالب ، طالبات اللغة العربية اللغة العربية

الآداب و العلوم بوادي الدوا�شر
طالب ، طالبات اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية
طالب ، طالبات علوم احلا�شب واملعلومات علوم احلا�شب
طالب ، طالبات ريا�شيات ريا�شيات

طالبات علوم التمري�ص التمري�ص العلوم الطبية التطبيقية بوادي 
طالباتالدوا�شر خمتربات طبية خمتربات طبية

17المرشد األكاديمي للطالب الجامعي عمادة القبول والتسجيل 17المرشد األكاديمي للطالب الجامعي16 عمادة القبول والتسجيل 16



القبول التخصص القسم الكلية
طالبات ريا�ص الأطفال ريا�ص الأطفال

الرتبية بوادي الدوا�شر
طالبات اقت�شاد منزيل اقت�شاد منزيل

طالب طالبات الدرا�شات الإ�شالمية الدرا�شات الإ�شالمية

طالب طالبات
م�شار الرتبية الفكرية

تربية خا�شة
م�شار �شعوبة تعلم

طالب علوم احلا�شب الأيل  علوم احلا�شب الأيل

كلية املجتمع باخلرج
طالب اللغة الإجنليزية اللغة الإجنليزية

طالب
اإدارة العمال

اإدارة العمال
اإدارة مكتبية و�شكرتارية

طالب اإدارة املبيعات اإدارة املبيعات كلية املجتمع بالأفالج 
طالب علوم احلا�شب علوم احلا�شب

طالب علوم احلا�شب الأيل  علوم احلا�شب الأيل  كلية املجتمع بالأفالج
طالب )مقر وادي الدوا�شر( اإدارة مالية اإدارة مالية
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ال�سنة الدرا�سية
اإن  �شيفي  وف�شل  رئي�شان  ف�شالن   

وجد.

الف�سل الدرا�سي
ع�شر  خم�شة  عن  تقل  ل  زمنية  مدة 
املقررات  مداها  على  تدر�ص  اأ�شبوعا 
فرتتا  �شمنها  من  تدخل  ول  الدرا�شية، 

الت�شجيل والختبارات النهائية.

الف�سل ال�سيفي
ا�شابيع  ثمانية  على  تزيد  ل  زمنية  مدة 
الت�شجيل  فرتة  �شمنها  من  تدخل  ول 
وت�شاعف خاللها  النهائية  والختبارات 

املدة املخ�ش�شة لكل مقرر.

امل�ستوى الدرا�سي
وفقا  الدرا�شية  املرحلة  على  الدال  هو 

للخطط الدرا�شية املعتمدة.

اخلطة الدرا�سية
الدرا�شية  املقررات  جمموعة  هي 
والتي  واحلرة،  والختيارية  الجبارية 
ت�شكل جمموع �شاعاتها متطلبات التخرج 

التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح 
يف  العلمية  الدرجة  على  للح�شول 

التخ�ش�ص املحدد.

املقرر الدرا�سي
الدرا�شة  خطة  �شمن  درا�شية  مادة 
)برنامج(.   تخ�ش�ص  كل  يف  املعتمدة 
ويكون لكل مقرر رقم ورمز وا�شم وو�شف 
مف�شل ملفرداته مييزه من حيث املحتوى 
وامل�شتوى عما �شواه من مقررات.  وملف 
خا�ص يحتفظ به الق�شم لغر�ص املتابعة 
يكون  اأن  ويجوز  والتطوير.  والتقييم 
متطلبات  اأو  متطلب  املقررات  لبع�ص 

�شابقة اأو متزامنة معه.

الوحدة الدرا�سية
ل  التي  الأ�شبوعية  النظرية  املحا�شرة 
تقل مدتها عن خم�شني دقيقة، اأو الدر�ص 
ال�شريري الذي ل تقل مدته عن خم�شني 
امليداين  اأو  العملي  الدر�ص  اأو  دقيقة، 

الذي ل تقل مدته عن مائة دقيقة.

الإنذار الأكادميي
ب�شبب  للطالب  يوجه  الذي  الإ�شعار 
احلد  عن  الرتاكمي  معدله  انخفا�ص 

الأدنى )2( من )5(.

درجة الأعمال الف�سلية
هي الدرجة املمنوحة لالأعمال التي تبني 
درا�شي  ف�شل  خالل  الطالب  حت�شيل 
تعليمية  واأن�شطة  وبحوث  اختبارات  من 
تت�شل باملقرر الدرا�شي. ويحدد جمل�ص 
الق�شم  جمل�ص  اقرتاح  على  بناء  الكلية 
الذي يتوىل تدري�ص املقرر درجة لالأعمال 
 )%60( اإىل    )%40( بني  ما  الف�شلية 
وحتت�شب  للمقرر،  النهائية  الدرجة  من 
درجة الأعمال الف�شلية  للمقرر باإحدى 

الطريقتني الآتيتني.
العملية  اأو  ال�شفهية  الختبارات   .1
ال�شفي  الن�شاط  اأنواع  اأو  البحوث  اأو 
بع�شها  من  اأو  جميعا  منها  اأو  الأخرى 

واختبار حتريري واحد على الأقل.
2. اختبارين حتريريني على الأقل.

قواعد النظام األكاديمي
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ي�سند لأ�ستاذ املقرر التي:
جمل�ص  من  املحددة  الدرجة  احت�شاب 

الكلية لالأعمال الف�شلية.

الأعمال  توزيع درجات  كيفية  اإعالن   .1
ف�شل  كل  بداية  يف  للطالب  الف�شلية 
دار�شي بح�شب ما ورد يف تو�شيف املقرر، 

وموعد الختبارات الف�شلية.

2. اإطالع الطالب على اأوارق اإجاباتهم  
اإعالن  بعد  الف�شلي  الختبار  يف 
النموذجية  بالإجابة  ومقارنتها  نتيجته 

لالختبار.

الف�شلية  الختبارات  نتائج  اإعالن   .3
اإجراء  تاريخ  من  اأ�شبوعني  خالل 
النتيجة  باإعالن  يلتزم  كما  الختبار، 
الأخرى  الف�شلية  لالأعمال  التف�شيلية 
فرتة  بداية  من  الأقل  على  اأ�شبوع  قبل 

الختبارات النهائية.

الختبار النهائي
يف  واحدة  مرة  يعقد  املقرر  يف  اختبار 

نهاية الف�شل الدرا�شي.

درجة الختبار النهائي
هي الدرجة التي يح�شل عليها الطالب 
يف كل مقرر يف الختبار النهائي للف�شل 

الدرا�شي.

الدرجة النهائية:
جمموع درجات الأعمال الف�شلية م�شافا 
اإليها درجة الختبار النهائي لكل مقرر، 

وحت�شب الدرجة من مائة.

التقدير
اأو الرمز الأبجدي  و�شف للن�شبة املئوية 
عليها  ح�شل  التي  النهائية  للدرجة 

الطالب يف اأي مقرر.

تقدير غري مكتمل
تقدير ير�شد موؤقتا لكل مقرر يتعذر على 
املوعد  يف  متطلباته  ا�شتكمال  الطالب 
املحدد، ويرمز له يف ال�شجل الأكادميي 

.)IC ( اأو )باحلرف )ل

تقدير م�ستمر
تقت�شي  مقرر  لكل  موؤقتا  ير�شد  تقدير 
درا�شي  ف�شل  من  اأكرث  درا�شته  طبيعة 
اأو  )م(  بالرمز  له  ويرمز  ل�شتكماله، 

.)IP(

املعدل الف�سلي
حا�شل ق�شمة جمموع النقاط التي ح�شل 
الوحدات  جمموع  على  الطالب  عليها 
در�شها  التي  املقررات  جلميع  املقررة 
النقاط  وحت�شب  درا�شي.   ف�شل  اأي  يف 
ب�شرب الوحدة املقررة يف وزن التقدير 
در�شه  مقرر  كل  يف  عليه  ح�شل  الذي 

الطالب، )انظر امللحق ب(

املعدل الرتاكمي
التي  النقاط  جمموع  ق�شمة  حا�شل 
ح�شل عليها الطالب يف جميع املقررات 
التي در�شها منذ التحاقه باجلامعة على 
جمموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.  

)انظر امللحق ب(

التقدير العام
و�شف م�شتوى التح�شيل العلمي للطالب 

خالل فرتة درا�شته يف اجلامعة.

العبء الدرا�سي
للطالب  ي�شمح  التي  ال�شاعات  جمموع 
الت�شجيل فيها يف ف�شل درا�شي ويتحدد 
الدرا�شي  للعبء  والدنى  العلى  احلد 

ح�شب القواعد التنفيذية للجامعة.
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اجلامعية  املرحلة  يف  الدرا�شة  ت�شري   .1
على نظام امل�شتويات.

2. تتكون الدرا�شة يف املرحلة اجلامعية 
للمرحلة  اأكرث  اأو  م�شتويات  ثمانية  من 
اأربعة  اجلامعية ويف مرحلة الدبلوم من 

م�شتويات اأو اأكرث.

3. احلد الأدنى للعبء الدرا�شي للطالب 
هو )12 وحدة درا�شية (، واحلد الأعلى 
هو )20 وحدة درا�شية(، ويجوز مبوافقة 
اإىل  الأعلى  احلد  زيادة  الكلية  عميد 
املتوقع  للطالب  درا�شية  وحدة   23

تخرجهم.

ب�شبب  يتعرثوا  مل  الذين  الطالب   .4
ت�شجيلهم  يتم  املقررات  يف  الر�شوب 
من  بدءا  بالتدرج  امل�شتوى  مقررات  يف 
امل�شتويات الدنيا، وفق اخلطط الدرا�شية 

املعتمدة.

اأكرث  اأو  مقرر  يف  الطالب  ر�شب  اإذا   .5
بال�شوابط  املقررات  بدرا�شة  يلزم 

الآتية:

فيما جمموعه  الطالب  ر�شب  اإذا   - اأ 
الدرا�شية  الوحدات  من  الأدنى  احلد 
م�شتوى  مقررات  من  اأكرث  اأو  املقررة 
مقررات  درا�شة  باإعادة  يلزم  واحد 

الر�شوب فقط يف ذلك امل�شتوى.

ب - اإذا ر�شب الطالب فيما جمموعه 
الوحدات  من  الأدنى  احلد  من  اأقل 
مقررات  بدرا�شة  يلزم  الدرا�شية، 
من  اإ�شافية  مقررات  مع  الر�شوب 
ملا  وفقا  م�شتواه  تلي  التي  امل�شتويات 

ياأتي:

1. اأن يكون الت�شجيل يف املقررات حتت 
�شوابط اخلطة الدرا�شية واجلداول.

للطالب  الدرا�شي  العبء  يربط  اأن   .2
مبعدله الرتاكمي على األ يقل عن احلد 

الأدنى، ول يزيد عن احلد الأق�شى.

جدول  يف  تعار�ص  هناك  يكون  األ   .3
الطالب.

للعبء  الطالب  ت�شجيل  تعذر  عند   .4
الذي  امل�شتوى  مقررات  من  الدرا�شي 
اإنهاء  عدم  اأو  التعار�ص،  ب�شبب   ( يليه 
جميع  لإنهائه  اأو  ال�شابق،  املتطلب 
عبوؤه  يكمل  امل�شتوى(  ذلك  مقررات 
الدرا�شي من مقررات امل�شتويات التالية 
امل�شموح  التالية  امل�شتويات  عدد  )يحدد 
بت�شجيل مقررات منها مب�شتويني(.  واإن 
فيكتفى  الدرا�شية  وحداته  اإكمال  تعذر 
له  توافرت  التي  الدرا�شية  بالوحدات 
حتى واإن كان عددها دون احلد الأدنى.

5. ميكن للطالب تعديل ت�شجيله باإ�شافة 
الأول  الأ�شبوع  خالل  مقررات  حذف  اأو 
من الف�شل الدرا�شي )اأو ال�شيفي(، اأو 
حذف بع�ص املقررات خالل الأ�شبوعني 
وفقًا  الدرا�شي  الف�شل  من  الأوليني 

لل�شوابط التالية:

نظام الدراسة والمستويات
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اأوًل : احلذف
1. األ يقل عدد ال�شاعات الدرا�شية عن 
احلد الأدنى للعبء الدرا�شي امل�شموح به 

للت�شجيل هو )12 وحدة درا�شية(.

متطلبًا  حذفه  املراد  املقرر  كان  اإذا   .2
م�شاحبًا مع مقرر اآخر بنف�ص امل�شتوى، 
بحذف  اإل  حذفه  للطالب  يحق  فال 

املقريني معًا.

ثانياً : الإ�سافة
اجلدول  يف  تعار�ص  وجود  عدم   .1

الدرا�شي.
اخلطة  �شمن  املقرر  يكون  اأن   .2
اأو  الختيارية  املقررات  اأو  الدرا�شية 

احلرة املعتمدة اإن وجدت.
3. توفر مقاعد يف ال�شعبة املطلوبة.

4. عدم وجود متطلب �شابق.
للعبء  الأعلى  احلد  جتاوز  عدم   .5
وفقًا  للت�شجيل  به  امل�شموح  الدرا�شي 

للمعدل الرتاكمي للطالب.

يجوز اأن تكون الدرا�شة يف بع�ص الكليات 
الكاملة  الدرا�شية  ال�شنة  اأ�شا�ص  على 

يف  نف�شها  والإجراءات  القواعد  وفق 
»ال�شنة  عبارة  اإحالل  بعد  الالئحة  هذه 
الدرا�شي«  »الف�شل  حمل  الدرا�شية« 

حيثما ورد، مبا ل يتعار�ص مع ما ياأتي:

اأ - تقدم املقررات يف النظام ال�شنوي 
عن  مدته  تقل  ل  درا�شي  عام  طيلة 
تدخل من  ول  اأ�شبوعا،  ثالثني   )30(
�شمنها فرتات الت�شجيل والختبارات 

النهائية. 

مقرر  لكل  نهائي  امتحان  يعقد   - ب 
ويجوز  الدرا�شية،  ال�شنة  نهاية  يف 
وال�شريرية  العملية  املقررات  يف 
يتم  اأن  التدريبية  الطبيعة  ذات 
المتحان النهائي فيها بنهاية الفرتة 

التدريبية.

بدء  قبل  ثان  دور  امتحان  يعقد   - ج 
عن  تقل  ل  مبدة  الدرا�شي  العام 
ملن  فيه  بالدخول  وي�شمح  اأ�شبوعني، 
ر�شب يف مقررات يحدد جمل�ص الكلية 
وحداتها.   عدد  وجمموع  طبيعتها 
الثاين  الدور  يف  ينجح  ملن  وير�شد 
تقدير )د2(  بدل من تقدير الر�شوب 

ال�شابق )هـ(.

يف   - الرا�شب  للطالب  ي�شمح  ل   - د 
النهائي  المتحان  من  الأول  الدور 
قرره  عما  تزيد  مقررات  يف  الأول 
 -) ج   ( الفقرة  يف  الكلية  جمل�ص 
بدخول امتحان الدور الثاين ويبقى يف 
ال�شنة الدرا�شية نف�شها، ويعيد درا�شة 

املقررات التي ر�شب فيها فقط.

الدور  الرا�شب يف  هـ - يبقى الطالب 
الثاين اأو يف مقررات لي�ص لها دور ثان 
يف ال�شنة نف�شها ويعيد درا�شة املقررات 
التي ر�شب فيها، وملجل�ص الكلية اأو من 
يفو�شه اأن ي�شمح له بدرا�شة مقررات 

من ال�شنة التالية.

ميكن  التي  ال�شنوات  عدد  يحدد   - و 
ت�شجيل املقررات فيها للطالب ب�شنتني 

متتاليتني.
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املواظبة والعتذار عن الدرا�سة
ح�شور  املنتظم  الطالب  على   .1
املحا�شرات والدرو�ص العملية والدرو�ص 
الختبار  دخول  من  ويحرم  ال�شريرية، 
ح�شوره  ن�شبة  قلت  اإذا  فيها  النهائي 
النظرية  املحا�شرات  من   )%75( عن 
ال�شريرية  والدرو�ص  العملية  والدرو�ص 
الف�شل  خالل  مقرر  لكل  املحددة 
الدرا�شي ويعترب الطالب الذي حرم من 
الغياب را�شبا يف  ب�شبب  دخول الختبار 
املقرر. وتثبت له درجة الأعمال الف�شلية 
اأو  )ح(  حمروم  تقدير  له  وير�شد 
)DN(.  ويتم اإقرار قوائم املحرومني 
يف املقررات من قبل جمل�ص الكلية التي 

تتوىل تقدميها.

تقدم  )التي  الكلية  ملجل�ص  يجوز   .2
 - ا�شتثناًء   - يفو�شه  من  اأو  املقرر( 
بدخول  للطالب  وال�شماح  احلرمان  رفع 
الختبار �شريطة اأن يقدم الطالب عذرا 
يقبله املجل�ص على األ تقل ن�شبة احل�شور 
والدرو�ص  املحا�شرات  من   )%50( عن 
املحددة  ال�شريرية  والدرو�ص  العملية 

للمقرر.

الختبار  عن  يتغيب  الذي  الطالب   .3
ذلك  يف  �شفرا  درجته  تكون  النهائي 
الختبار، ويح�شب تقديره يف ذلك املقرر 
الف�شلية  الأعمال  درجات  اأ�شا�ص  على 

التي ح�شل عليها.

 ، الغياب  ر�شد  املقرر  لأ�شتاذ  ي�شند   .4
من  املحرومني  الطالب  اأ�شماء  واإعالن 

دخول الختبار .

5. يطوى قيد الطالب املنت�شب اإذا تغيب 
لف�شل  النهائية  الختبارات  جميع  عن 

درا�شي دون عذر مقبول .

6. ل يعترب الطالب منقطعا عن الدرا�شة 
جامعة  يف  زائرا  يدر�شها  التي  للف�شول 

اأخرى.

7. يجوز للطالب العتذار عن ال�شتمرار 
يعد  اأن  دون  درا�شي  ف�شل  درا�شة  يف 
الختبارات  بداية  قبل  وذلك  را�شبا 
الأقل  على  اأ�شابيع  بخم�شة  النهائية 
ف�شليني  العتذار  مدة  تتجاوز  األاّ  على 
متتالية.   غري  ف�شول  ثالثة  اأو  متتاليني 

نظام  تطبق  التي  الكليات  طالب  اأما 
العتذار  لهم  فيجوز  الدرا�شية  ال�شنة 
بثمانية  النهائية  الختبارات  بداية  قبل 
العتذار  يجوز  ول  الأقل.   على  اأ�شابيع 
تتجاوز  الاّ  ويجب  متتاليتني  �شنتني  عن 
متتاليتني  غري  �شنتني  العتذار  �شنوات 
قيده  يطوى  ثم  باجلامعة،  بقائه  طيلة 
للق�شايا  الدائمة  وللجنة  ذلك،  بعد 
وير�شد  ذلك.   من  ال�شتثناء  الطالبية 
ويحت�شب   ،)W( اأو  )ع(  للطالب 
لإنهاء  الالزمة  املدة  من  الف�شل  هذا 

متطلبات التخرج.

8. يجوز للطالب العتذار عن ال�شتمرار 
الف�شل  يف  واحد  درا�شي  مقرر  يف 
را�شبا  يعد  اأن  دون  الواحد  الدرا�شي 
النهائية  الختبارات  بداية  قبل  وذلك 
ل  ان  على  الأقل،  على  اأ�شابيع  بخم�شة 
يقل عن احلد الأدنى ومبا جمموعه اأربع 
مقررات درا�شية كحد اأق�شى طيلة بقاء 

الطالب يف اجلامعة.

اللوائح واالنظمة
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الختبار البديل
ح�شور  من  الطالب  يتمكن  مل  اإذا   .1
الختبار النهائي يف اأي من مواد الف�شل 
التي  الكلية  ملجل�ص  جاز  قهري،  لعذر 
ال�شرورة  حالت  يف  الطالب  لها  يتبع 
الق�شوى، قبول عذره وال�شماح باإعطائه 
اختبارا بديال خالل مدة ل تتجاوز نهاية 
للجنة  ويجوز  التايل،  الدرا�شي  الف�شل 
ال�شرورة  حالة  يف  الطالبية  الق�شايا 
لإعطاء  الالزمة  املدة  متديد  الق�شوى 
الذي  التقدير  ويعطى  البديل،  الختبار 
يح�شل عليه بعد اأدائه الختبار البديل.  

على اأن يتم حذف املقرر من ت�شجيله.

للطالب  البديل  الختبار  يجرى   .2
املوؤهلني للتخرج خالل اأ�شبوع من تاريخ 

ظهور نتائج اخلريجني. 

اأن  البديل  الختبار  لعقد  ي�شرتط   .3
يف  عذره  يثبت  مبا  الطالب  يتقدم 
التخلف عن الختبار الف�شلي من وقت 
الثاين  الأ�شبوع  نهاية  حتى  العذر  ن�شوء 

من نهاية الختبارات .

�سروط �سرف  املكافاآت 
منتظًما  الطالبة   / الطالب  يكون  • اأن 

يف الدرا�شة. 

�شعودي  الطالبة   / الطالب  يكون  • اأن 
منحه  اأو  �شعودية  اأم  من  اأو  اجلن�شية 

ثقافية خارجية )غري �شعودي(. 

موظًفا. الطالبة   / الطالب  يكون  • األ 

مقـدار املكافاآت 
)850(ريًال،  الأدبي  الق�شم  • مكافاآت 

والق�شم العلمي )1000( ريال. 

ريالت  ع�شرة  منها)10(  يح�شم   •
�شهرًيا ل�شندوق الطالب.  

اأ�سباب توقف �سرف  املكافاآت 
/الطالبة  الطالب  معدل  تدين   •

الرتاكمي اإىل اأقل من )2(. 

من  ال�شحب  اأو  التاأجيل  اأو  العتذار   •
اأي ف�شل درا�شي اأو الر�شوب فيه. 

املدة  �شمن  العتذار  فرتة  حت�شب   •
النظامية. 

درا�شة  يف  ال�شتمرار  عدم  العتذار: 
ف�شل درا�شي دون اأن يعد الطالب را�شبًا 
اإذا تقدم بعذر مقبول، وذلك قبل بداية 
انه  مراعاة  مع  النهائية.  الختبارات 
الطالبة  الطالب/  مكافاأة  ت�شرف  ل 
ول  العتذار،  تاريخ  من  بدءا  املعتذر 

ت�شرتجع املكافاآت التي �شرفت له خالل 
درا�شته حتى تاريخ اعتذاره. 

املدة  �شمن  التاأجيل  فرتة  حت�شب  • ل 
النظامية. 

التاأجيل
الف�شل  بدء  قبل  الدرا�شة  تاأجيل 
تتجاوز  األ  على  مقبول  لعذر  الدرا�شي 
التاأجيل ف�شلني درا�شيني متتاليني  مدة 

اأو ثالثة ف�شول غري متتالية.

من  املقررة  النظامية  املدة  انتهاء   •
الكليات.  املدة النظامية: مدة الربنامج 
الدرا�شية  اخلطة  ح�شب  للتخرج  املقرر 

املعتمدة من قبل الكلية.

قرار  على  /الطالبة  الطالب  • ح�شول 
تاأديبي ملخالفة اأنظمة اجلامعة.

مكافاآت المتياز 
ي�شرف للطالب / للطالبة مبلغ مقداره 
ف�شلني  كل  عن  ريال  األف   )1000(
ف�شلي  معدل  على  فيها  ح�شل  متتالني 
الف�شل  عدا   )5.00 من   4.50(

ال�شيفي. 
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البدلت
ومائتني  اآلف  خم�شة   )  5240  ( قارئ  بدل   •

واأربعون رياًل متنح للطالب/الطالبة الكفيف.
ريال  وخم�شمائة  األف   )  1500  ( اإعاقة  بدل   •
الحتياجات  ذوي  من  للطالب/الطالبة  متنح 

اخلا�شة. 

تنويه 
لبد من ا�شتكمال منوذج الفح�ص الطبي للح�شول 

على مكافاأة بدل قارئ اأو مكافاأة بدل اإعاقة. 

بطاقة ال�سراف الآيل 
اجلامعي،  للطالب  خم�ش�شه  �شراف  بطاقة  هي 
وتختلف عن بطاقات ال�شراف العادية للح�شابات 
اجلامعي  ال�شراف  بطاقة  اأن  حيث  اجلارية 
املنتظمني،  اجلامعيني  الطالب  جلميع  ت�شرف 
ويتم اإ�شدارها من قبل البنك، وت�شتلم من �شوؤون 
عادة  ويتم  الطالب،  لها  التابع  بالكلية  الطالب 
عرب  امل�شتجدين  للطالب  ا�شتالمها  موعد  اإعالن 
الإنرتنت على موقع عمادة �شوؤون القبول والت�شجيل 

اأو يف بهو كل كلية.

اإ�سدار بطاقة �سراف بدل فاقد 
مراجعة ق�شم املكافاآت بالعمادة م�شطحبا البطاقة 
اجلامعية اأو الهوية الوطنية للطالب، اأما الطالبات 

مراجعة �شوؤون الطالبات بكلياتهن.
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التقديرات وحساب المعدل

1. تحسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي )ملحق أ(: 
المدلول باالنجليزية المدلول بالعربية النقاط حدود الدرجة الرمز االنجليزي الرمز العربي

Exceptional ممتاز مرتفع 4.00 5.00 95 اىل 100 A+ +اأ
Excellent ممتاز 3.75 4.75 90 اقل من 95 A اأ
Superior جيد جدا مرتفع 3.50 4.5 85 اقل من 90 +B +ب

Very Good جيد جدا 3.00 4.00 80 اقل من 85 B ب
Above Average جيد مرتفع 2.50 3.50 75 اقل من 80 C+ +ج

Good جيد 2.00 3.00 70 اقل من 75 C ج
High Pass مقبول مرتفع 1.50 2.50 65 اقل من 70 D+ +د

Pass مقبول 1.00 2.00 60 اقل من 65 D د
Fail را�شب 0 1.00 اقل من 60 F ه

In-Progress م�شتمر - - ----- IP م
In-complete غري مكتمل - - ----- IC ل

Denial حمروم 0 1.00 ----- DN ح
No grade-pass ناجح دون درجة - - 60 واكرث NP ند
No grade-fail را�شب دون درجة - - اقل من 60 NF هد
Withdrawn من�شحب بعذر - - ----- W ع
separated 

disciplinary مف�شول تاأديبي - - ----- PF هت
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2. يكون التقدير العام عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي الموزون من 
)5.00( كاآلتي :

المعدل التراكمي التقدير

من )4.50( اإىل )5.00( . ممتاز
من )3.75( اإىل اأقل من )4.50( . جيد جدًا
من )2.75( اإىل اأقل من )3.75( . جيد
من )2.00( اإىل اأقل من )2.75( . مقبول

3. تمنح مرتبة الشرف األولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )4.75( إلى )5.00( 
عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من )4.25( إلى 

أقل من )4.75( عند التخرج.

4. يشترط للحصول على مرتبة الشرف األولى أو الثانية عند التخرج ، ما يلي :

• ألاّ يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى .

• أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد 
األدنى والحد األقصى للبقاء في كليته.

• أن يكون الطالب قد درس في جامعة سلمان بن عبدالعزيز ما ل يقل عن )60%( من 
متطلبات التخرج.

5. ال يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد ، ولمجلس الجامعة االستثناء 
من ذلك .

، كما ال  6. ال يسمح للطالب بدخول االختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته 
يسمح له بالخروج من االختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته .

، أو مخالفة التعليمات و قواعد إجراء االختبار ،  ، أو الشروع فيه  7. الغش في االختبار 
أمور يعاقب عليها الطالب وفق الئحة تأديب الطالب التي يصدرها مجلس الجامعة .
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مثال لحساب المعدل الفصلي والتراكمي )ملحق ب( 

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

301 �شلم 2 85 ب + 4.5 9
324 كيم 3 70 جـ 3.00 9

235 ري�ص 3 92 اأ 4.75 14.25
312 فيز 4 80 ب 4.00 16
املجموع 12 48.25

عدد النقاط وزن التقدير رمز التقدير الدرجة المئوية عدد الوحدات المقرر

104 �شلم 2 96 اأ+ 5.00 10
327 كيم 3 83 ب 4.00 12

314 ري�ص 4 71 جـ 3.00 12
326 فيز 3 81 ب 4.00 12
املجموع 12 46

وزن التقدير من )5.00( 
الف�سل الأول:

الف�سل الثاين:

=4.02معدل الف�شل الأول =
جمموع النقاط )48.25(

جمموع الوحدات )12(

= 3.83معدل الف�شل الثاين =
جمموع النقاط )46(

= 3.93املعدل الرتاكمي = جمموع الوحدات )12(
جمموع النقاط )46+48.25(

جمموع الوحدات )12+12(
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التاأجيل
يجوز للطالب تاأجيل الدرا�سة،وفق الآتي : 

1. اأن يتقدم بطلب التاأجيل عرب البوابة 
الإلكرتونية خالل الأ�شبوع الأول من بداأ 
الف�شل الدرا�شي وفق املوعد املحدد يف 

التقومي الأكادميي املعتمد.

ف�شلني  التاأجيل  مدة  تتجاوز  األ   .2
درا�شيني متتالني اأو ثالثة ف�شول درا�شية 
اأق�شى طيلة بقائه يف  غري متتالية حدا 

اجلامعة، ثم يطوي قيده بعد ذلك. 

املدة  �شمن  التاأجيل  مدة  حت�شب  ل   .3
الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج . 

4. تنقطع املكافاأة عن الطالب املوؤجل .

 العتذار عن ف�سل درا�سي
ال�شتمرار  عن  العتذار  للطالب  يجوز   
يعد  اأن  دون  درا�شي  ف�شل  درا�شة  يف 

را�شبا،وفق الآتي : 

البوابة  عرب  الطلب  تقدمي  يتم   .1
الختبارات  بداية  قبل  الإلكرتونية 
الأقل  على  اأ�شابيع  بخم�شة  النهائية 
ف�شليني  العتذار  مدة  تتجاوز  األاّ  على 

متتاليني اأو ثالثة ف�شول غري متتالية.

نظام  تطبق  التي  الكليات  طالب   .2
العتذار  لهم  فيجوز  الدرا�شية  ال�شنة 
بثمانية  النهائية  الختبارات  بداية  قبل 

اأ�شابيع على الأقل.

3. ير�شد للطالب املعتذر تقدير )ع( اأو 
.)w(

 4. يحت�شب الف�شل املعتذر منه من املدة 
الالزمة لإنهاء متطلبات التخرج . 

5. تنقطع املكافاأة عن الطالب املعتذر .

ف�شلني  العتذار  مدة  تتجاوز  األ   .6
ف�شول  ثالثة  اأو  متتاليني  درا�شيني 
طيلة  اأق�شى  حدًا  متتالية  غري  درا�شية 

بقائه يف اجلامعة .

العتذار من مقرر درا�سي
مقرر  عن  العتذار  للطالب  يجوز 

درا�شي،وفق الآتي:
1. يجوز للطالب العتذار عن ال�شتمرار 
الف�شل  يف  واحد  درا�شي  مقرر  يف 
را�شبا  يعد  اأن  دون  الواحد  الدرا�شي 
النهائية  الختبارات  بداية  قبل  وذلك 

بخم�شة اأ�شابيع على الأقل.

يعتذر  التي  املقررات  عدد  يزيد  األ   .2
عن  الدرا�شي  الف�شل  يف  الطالب  منها 

مقرر. 

انخفا�ص  يف  العتذار  يت�شبب  األ   .3
احلد  عن  للطالب  الدرا�شي  العبء 

الأدنى وهو )12( وحدة درا�شية.

4. األ يقل عن احلد الأدنى ومبا جمموعه 
اأربع مقررات درا�شية كحد اأق�شى طيلة 

بقاء الطالب يف اجلامعة.

اإعادة القيد
ميكن للطالب املطوي قيده التقدم لكليته 
قبل  و�شجلاّه  برقمه  قيده  اإعادة  بطلب 

النقطاع وفق ال�شوابط الآتية :

خالل  القيد  اإعادة  بطلب  يتقدم  اأن   .1
�شنتني  )اأو  درا�شية  ف�شول  اأربعة 
نظام  تطبق  التي  للكليات  درا�شيتني 
ال�شنة الدرا�شية( من تاريخ طي القيد .

املعنية  الكلية  جمل�ص  يوافق  اأن   .2
قيد  اإعادة  على  العالقة  ذات  واجلهات 

الطالب.

الطالب  قيد  طي  على  م�شى  اإذا   .3
�شنتني  فاأكرث)اأو  درا�شية  ف�شول  اأربعة 
نظام  تطبق  التي  للكليات  درا�شيتني 
التقدم  فباإمكانه   ، الدرا�شية(  ال�شنة 
للجامعة طالبًا م�شتجدًا دون الرجوع اإىل 
تنطبق  اأن  ال�شابق على  الدرا�شي  �شجله 
عليه كافة �شروط القبول املعلنة يف حينه 
وملدير اجلامعة ال�شتثناء من ذلك وفقًا 

لل�شوابط التالية :
اأ - موافقة جمل�ص الكلية التي يتبعها 
النظر  بعد  القيد  اإعادة  على  الطالب 
اإمكانية  مع  النقطاع  اأ�شباب  يف 
ا�شرتاط اإعادة درا�شة بع�ص املقررات 
الدرا�شية التي �شبق للطالب درا�شتها 
قبل النقطاع بناًء على تو�شية الق�شم 

املخت�ص.
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ب - األاّ تزيد مدة النقطاع عن ثمانية 
ف�شول درا�شية ، اإل اإذا اأح�شر الطالب 
ما يثبت ممار�شته لعمل اأو درا�شة لها 
عالقة بطبيعة الدرا�شة يف تخ�ش�شه 

يقتنع بها جمل�ص الكلية.

ج - األاّ يكون الطالب منذرًا اأكادمييًا.

يقل عن  ل  ما  اأنهى  قد  يكون  اأن   - د 
25% من متطلبات التخرج.

4. ل يجوز اإعادة قيد الطالب اأكرث من 
مرة واحدة.

الذي  الطالب  قيد  اإعادة  يجوز  ل    .5
تعليمية  لأ�شباب  اجلامعة  من  ف�شل 
جامعة  من  ف�شل  الذي  اأو  تاأديبية،  اأو 
اأخرى لأ�شباب تاأديبية، واإذا ات�شح بعد 
هذه  ملثل  ف�شله  �شبق  اأنه  قيده  اإعادة 
تاريخ  من   ملغي  قيده  فيعترب  الأ�شباب 

اإعادة  القيد.

الف�سل
يف�شل الطالب من اجلامعة يف احلالت 

الآتية:

1. اإذا ح�شل على ثالثة اإنذارات متتالية 
الرتاكمي  معدله  لنخفا�ص  الأكرث  على 
عن احلد الأدنى )2.00( ويعطى فر�شة 
الرتاكمي  معدله  رفع  ميكنه  ملن  رابعة 

بافرتا�ص ح�شوله على ) 48 نقطة من 
درا�شة 12 وحدة درا�شية ( على اأن يتم 

ح�شاب ذلك وتنفيذه اآليا.

الطالب  اإعطاء  الكلية  ملجل�ص  يجوز   .2
اآليا  عليها  يح�شل  مل  ملن  رابعة  فر�شة 

وفق للتايل:

اأداء  يف  حت�شن  هناك  يكون  اأن   •
الأخريين ويقا�ص  الف�شليني  الطالب يف 
جمموع  ق�شمة  حا�شل  يكون  باأن  ذلك 
عدد  على  الأخريين  الف�شليني  نقاط 
عن  يقل  ل  فيهما  امل�شجلة  الوحدات 
يف  يدخل  ول   ،)5.00( من   )2.00(

ذلك الف�شل ال�شيفي.

الطالبية  الق�شايا  للجنة  يجوز   .3
اإعطاء الطالب فر�شة خام�شة بناء على 
الكلية، وملجل�ص اجلامعة  تو�شية جمل�ص 

ال�شتثناء من ذلك.

خالل  التخرج  متطلبات  ينه  مل  اإذا   .4
املقررة  املدة  ن�شف  اأق�شاها  مدة 
لتخرجه عالوة على مدة الربنامج، جاز 
بناء  الطالبية  للق�شايا  الدائمة  للجنة 
على تو�شية جمل�ص الكلية اإعطاء فر�شة 
متطلبات  لإنهاء  للطالب؛  ا�شتثنائية 
�شعف  يتجاوز  ل  اأق�شى  بحد  التخرج 

املدة الأ�شلية املحددة للتخرج.

التحويل 
اوًل: التحويل الداخلي : 

ميكن حتويل الطالب داخل اجلامعة من 
كلية لأخرى اأو من تخ�ش�ص لآخر ، وفق 

ال�شوابط الآتية :

الأق�شام  اإىل  التحويل  يقت�شر  اأن   .1
اخلام�ص  امل�شتوى  بداية  على  املناظرة 
فما دون ، وعلى امل�شتوى الثالث بالن�شبة 
لالأق�شام غري املناظرة مهما كان م�شتوى 

الطالب يف ق�شمة ال�شابق املحول منه .

، فال يجوز  األ يكون طالبًا م�شتجدًا   .2
ف�شل  م�شي  بعد  اإل  الطالب  حتويل 
املدة  من  جمتازة(  )15�شاعة  درا�شي 

النظامية لدرا�شة الطالب يف اجلامعة.

3. اأن يتقدم بطلب التحويل خالل الفرتة 
املحددة يف التقومي الأكادميي .

4. اأن تكون املدة املتبقية لدرا�شة الطالب 
متطلبات  لإنهاء  كافية  اجلامعة  يف 

التخرج.

خالل  التحويل  له  �شبق  يكون  األ   .5
درا�شته اجلامعية .

6. اأن ي�شتويف �شروط الق�شم املحول اإليه 
ال�شاغرة  واملقاعد  الرتاكمي  )املعدل 

وعدد ال�شاعات املجتازة(.
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للطالب  الأكادميي  ال�شجل  يف  تثبت   .7
من  اأو  اأخرى  اإىل  كلية  من  املحول 
�شبق  التي  املواد  جميع  لآخر  تخ�ش�ص 
التقديرات  ذلك  وي�شمل  درا�شتها  له 
طوال  والرتاكمية  الف�شلية  واملعدلت 

درا�شته يف اجلامعة. 

معادلة  ميكن  فاإنه  التحويل  مت  اإذا   .8
بعد  املفردات  يف  املتوافقة  املقررات 

موافقة الأق�شام العلمية عليها.

ثانياً : التحويل اخلارجي :
خارج  من  الطالب  حتويل  قبول  ميكن 
وفق  درا�شي  ف�شل  اأي  يف  اجلامعة 

ال�شوابط الآتية:

اأو  كلية  يف  مقيدا  الطالب  يكون  اأن   .1
جامعة معرتف بها.

2. األ يكون مف�شوًل من اجلامعة املحول 
اإذا   ، اأكادميية  اأو  تاأديبية  لأ�شباب  منها 
�شبق  اأنه  الطالب  حتويل  بعد  ات�شح 
ف�شله لأ�شباب تاأديبية فيعد قيده ملغى 

من تاريخ قبول حتويله للجامعة.

املقررة  الوحدات  يقل عدد  األاّ  يجب   .3
التي يطلب من الطالب املحول درا�شتها 
عن  عبدالعزيز  بن  �شلمان  جامعة  يف 
املقررة  الوحدات  عدد  من   )%60(
من  البكالوريو�ص  درجة  على  للح�شول 

اجلامعة.

التي در�شها  ال�شاعات  اأن يكون عدد   .4
يريد  التي  الدرا�شية  املادة  يف  الطالب 
عدد  من  اأكرث  اأو  م�شاويًا  معادلتها 

�شاعات الدرا�شية يف اجلامعة.

در�شها  التي  املادة  حمتوى  يكون  اأن   .5
الطالب و يريد معادلتها مطابق ملحتوى 
يقل  ل  مبا  اجلامعة  يف  املوجودة  املادة 

عن )%80(.

6. اأن يكون الطالب قد ح�شل على معدل 
)جيد( فاأعلى يف املقرر املواد معادلته.

املحددة  املدة  يف  بطلبه  يتقدم  اأن   .7
للتحويل اخلارجي يف التقومي الأكادميي.

اإل بعد اإمتام  8. ل يتم اعتماد التحويل 
اإجراءات املعادلة.

9. اأن تتم اإجراءات التحويل عن طريق 
عمادتي القبول والت�شجيل يف اجلامعتني 

بالتن�شيق مع الكليات ذات العالقة.

10. يقوم جمل�ص الكلية مبعادلة املقررات 
التي در�شها الطالب خارج اجلامعة بناء 
هذه  تقدم  التي  الأق�شام  تو�شية  على 
الأكادميي  ال�شجل  يف  وتثبت  املقررات، 
ول  له،  عودلت  التي  املقررات  للطالب 

تدخل يف احت�شاب معدله الرتاكمي.

الطالب الزائر
بدرا�شة  يقوم  الذي  هو  الزائر  الطالب 
يف  اأو  اأخرى  جامعة  يف  املقررات  بع�ص 
فرع من فروع اجلامعة التي ينتمي اإليها 
دون حتويله وتعادل له املواد التي در�شها 

وفقا لل�شوابط الآتية :

اأول: ي�شرتط لطالب جامعة �شلمان بن 
عبدالعزيز )يف اخلرج اأو اأحد فروعها( 
جامعة  يف  زائرًا  الدرا�شة  يرغب  الذي 

اأخرى:

درا�شي  �شجل  للطالب  يكون  اأن   .1
)مبعدل تراكمي( لف�شلني على الأقل يف 
الكلية التي التحق بها قبل طلبه الدرا�شة 

طالبًا زائرًا.

من  امل�شبقة  املوافقة  على  احل�شول   .2
كلية الطالب لل�شماح له بالدرا�شة طالبًا 
�شيقوم  التي  املقررات  حتديد  مع  زائرًا 
احل�شول  ا�شرتاط  وللكلية  بدرا�شتها، 
على معدل معني ملعادلة املقرر.  ويوجه 
من  ر�شمي  بخطاب  للدرا�شة  الطالب 

عمادة �شوؤون القبول والت�شجيل.

اأو جامعة  كلية  الدرا�شة يف  تكون  اأن   .3
معرتف بها.
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4. اأن يكون املقرر الذي يدر�شه الطالب 
خارج اجلامعة معادل يف مفردات ، ول 
تقل وحداته الدرا�شية عن اأحد املقررات 

التي تت�شمنها متطلبات التخرج.

5. يكون احلد الأق�شى ملجموع الوحدات 
من  احت�شابها  ميكن  التي  الدرا�شية 
يف  ع�شرين   )%20( هو  اجلامعة  خارج 
من  التخرج  وحدات  جموع  من  املائة 

جامعة �شلمان بن عبدالعزيز.

اجتياز  الدرا�شي  املقرر  مادة  تعادل   .6
ح�شل  اإذا  املعدل  يف  حت�شب  اأن  بدون 

الطالب على درجة )جيد( فاأعلى.

عمادة  تزويد  الطالب  على  يجب   .7
التي  بنتائجه  والت�شجيل  القبول  �شوؤون 
بدء  من  اأ�شبوعني  خالل  عليها  ح�شل 
الدرا�شة يف اأول ف�شل درا�شي يلي فرتة 
نتائجه  يقدم  مل  واإذا  زائرًا،  درا�شته 

يعترب منقطعا عن تلك .

8. اأن ت�شرف املكافاأة ال�شهرية للطالب 
طريق  عن  لها  م�شتحقا  كان  اإن  الزائر 
نتائجه  تقدمي  بعد  يدوية  م�شريات 
القبول  �شوؤون  لعمادة  الف�شل  عن 

والت�شجيل.

�شلمان  جامعة  لطالب  ي�شرتط  ثانيا: 
من  اأي  اأو  اخلرج  يف   ( عبدالعزيز  بن 
فروعها( ويرغب الدرا�شة يف اخلرج اأو 

اأي من فروعها يف اجلامعة نف�شها:

1. اأن يكون للطالب �شجل درا�شي مبعدل 
التي  الكلية  يف  الأقل  على  واحد  لف�شل 
طالبًا  الدرا�شة  طلبه  قبل  بها  التحق 

زائرًا.

2. يجب احل�شول على املوافقة امل�شبقة 
بالدرا�شة  له  لل�شماح  الطالب  كلية  من 
التي  املقررات  حتديد  مع  زائرًا  طالبًا 
�شيقوم بدرا�شتها، ويوجه بخطاب ر�شمي 

من عمادة �شوؤون القبول والت�شجيل.

3. اأن يكون املقرر الذي يدر�شه الطالب 
التي  املقررات  لأحد  معادل يف مفرداته 

تت�شمنها متطلبات التخرج.
للطالب  الأكادميي  ال�شجل  يف  تثبت   .4
جميع  اأخرى  اإىل  كلية  من  املحول 
وي�شمل  درا�شتها  له  �شبق  التي  املواد 
الف�شلية  واملعدلت  التقديرات  ذلك 

والرتاكمية طوال درا�شته يف اجلامعة.

الدرا�شي  املقرر  مادة  تعادل   .5
للطالب  الأكادميي  ال�شجل  يف  وتثبت 
الف�شلية  واملعدلت  التقديرات  ح�شب 

والرتاكمية التي ح�شل عليها.

ملجموع  الأق�شى  احلد  يكون  اأن   .6
الوحدات الدرا�شية التي ميكن احت�شابها 
 )%40( هو  اجلامعة  فروع  من  اأي  من 
وحدات  جموع  من  املائة  يف  اأربعني 

التخرج يف برناجمه.

الف�سل ال�سيفي
: هو مدة زمنية ل  ال�شيفي  الف�شل   .1
تزيد عن ثمانية اأ�شابيع ، ول تدخل من 
والختبارات  الت�شجيل  فرتتا  �شمنها 
املدة  خاللها  وت�شاعف   ، النهائية 

املخ�ش�شة لكل مقرر .

امل�شجلة  لل�شاعات  الأعلى  احلد   .2
مبوافقة  ويجوز  للطالب)9(�شاعات، 
اإىل  الأعلى  احلد  زيادة  الكلية  عميد 

)12( �شاعة للخريجني.

ب�شاعات  فيه  املقررات  تدري�ص   .3
الدرا�شية  ال�شاعة  وزمن   ، م�شاعفة 
)خم�شون  املعتاد  الف�شل  يف  نف�شه  هو 
دقيقة( ، فاملقرر الذي �شاعاته املعتادة 
�شاعات  �شت  يدر�ص  اأ�شبوعيًا  ثالث 
اأ�شبوعيًا ، وذلك لق�شر مدة الدرا�شة يف 

الف�شل ال�شيفي .

4. ن�شبة الغياب يف الف�شل ال�شيفي هي 
الن�شبة نف�شها املحددة يف الف�شل الأول 

والثاين 

5. ميكن العتذار عن الف�شل ال�شيفي 
الأكادميي  التقومي  يف  املحدد  املوعد  يف 
املعتمد ، ول يعد �شمن ف�شول العتذار 

املقيدة على الطالب .
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�شمن  ال�شيفي  الف�شل  يحت�شب  ل   .6
التخرج  متطلبات  لإنهاء  املقررة  املدة 
الفر�ص  �شمن  يحت�شب  ل  كما   ،

ال�شتثنائية.

ال�شيفي  الف�شل  ت�شجيل  ميكن   .7
الثاين  للف�شل  واملوؤجل  املعتذر  للطالب 
ول  املدة،  اأو  املعدل  ب�شبب  واملف�شول   ،
عن  املنقطع  للطالب  ت�شجيله  ميكن 

الف�شل الثاين.

ال�شيفي  الف�شل  مواعيد  تعتمد   .8
الواردة يف التقومي الأكادميي .

اأوراق  ت�سحيح  اإعادة  �سوابط 
اإجابات الختبارات

املقرر  تدري�ص  تتوىل  التي  الكلية  ملجل�ص 
يف حالت ال�شرورة، املوافقة على اإعادة 
ل  فرتة  خالل  الإجابة  اأوراق  ت�شحيح 
التايل  الف�شل  اختبارات  بداية  تتعدى 
اجلامعة  جمل�ص  يقرها  �شوابط  وفق 

وفق الآتي:

1. يجوز اأن يتقدم الطالب بطلب اإعادة 
الق�شم  اإىل  الإجابة  اأوراق  ت�شحيح 
الذي يدر�ص املقرر ثم يرفع الطلب اإىل 
تقدمي  يتجاوز  األ  على  الكلية  جمل�ص 
الطلب �شهرًا من نهاية فرتة الختبارات 
الطالب  يرغب  الذي  للف�شل  النهائية 

مراجعة اأوراق اإجابة اأحد مقرراته.

2. ل يجوز اأن يتقدم الطالب بطلب اإعادة 
ثالث  من  اأكرث  اإجابة  اأوراق  ت�شحيح 

مقررات طيلة فرتة بقاءه باجلامعة.

البيانات  تت�شمن  ا�شتمارة  تعد   .3
 )3 و   2 و   1( الفقرات  يف  الواردة 
ت�شمل  اأخرى  بيانات  اإىل  بالإ�شافة 
ورقم  اجلامعي،  ورقمه  الطالب،  )ا�شم 
ال�شعبة،  ورقم  وا�شمه،  ورمزه  املقرر 
الغياب،  ون�شبة  الدرا�شي،  والف�شل 
وا�شم  والإنذارات،  الرتاكمي،  واملعدل 
وتاريخ  الختبار،  وتاريخ  املقرر،  مدر�ص 
اإعادة  طلب  ومربرات  الطلب،  تقدمي 
ب�شحة  الطالب  من  وتعهد  الت�شحيح، 

املعلومات التي قدمها(.

4. يف حال املوافقة على اإعادة الت�شحيح، 
ي�شكل جمل�ص الكلية جلنة من ثالثة من 
ت�شحيح  لإعادة  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء 
تقريرًا  اللجنة  وترفع  الإجابة  اأوراق 
ويعترب  فيه،  للبت  الكلية  ملجل�ص  بذلك 

راأي املجل�ص نهائيًا.

التخرج
اإنهاء متطلبات  1.  يتخرج الطالب بعد 
التخرج بنجاح ح�شب اخلطة الدرا�شية، 
على األاّ يقل معدله الرتاكمي عن مقبول، 
تو�شية جمل�ص  بناء على  الكلية  وملجل�ص 
الق�شم املخت�ص حتديد مقررات منا�شبة 
الرتاكمي  معدله  لرفع  الطالب  يدر�شها 
ور�شوبه  املقررات  يف حال جناحه يف  

يف املعدل. 

2. يجوز ملجل�ص اجلامعة بناء على تو�شية 
رفع  الدرا�شي  والنظام  اخلطط  جلنة 

احلد الأدنى للمعدل املطلوب للتخرج.

بعد  اإل  متخرجا  الطالب  يعترب  ل   .3
على  اجلامعة  جمل�ص  موافقة  �شدور 

منحه الدرجة العلمية.

4. وثائق التخرج: متنح وثيقة تخرج لكل 
طالب خريج، تو�شح فيها بع�ص البيانات 
الدرجة  وبيانات  للطالب،  الأ�شا�شية 
التخرج،  عند  الطالب  وتقدير  العلمية، 
وف�شل التخرج، وتوقع الوثائق من عميد 

�شوؤون القبول والت�شجيل.
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الجتماعي  التوا�شل  مبوقع  الر�شمي  واحل�شاب  والت�شجيل  القبول  �شوؤون  عمادة  موقع  زيارة  منكم  نرجو  الطالب/ـة  عزيزي 
)تويرت( على نحو م�شتمر لالطالع على كل ما هو جديد ومفيد مل�شريتك التعليمية، وكذلك حتديث رقم اجلوال عرب البوابة 

اللكرتونية لت�شلك جميع الر�شائل التذكريية واملفيدة.

www.dar.sau.edu.sa
      @sau_salman
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